
4,A JARO - N.0 3-4 JULIO-AUGUSTO, 1912

Esperantisto
OFICIALA ORGANO DE

BRflZlbfl LIGO ESPERflBTIST
Elirante ĉiumonate ■«- » Apparecendo mensal mente

RADAKCIO-AVEH IDA RIO BRADCO 153, 2.°
RIO DE JANEIRO — -------— BRAZILIO

k-

> •

<b‘
V • .
r*  • >•' > Ĵl *

k . ' • r. ♦
• t 4 •

B. L. E.
Honora Prezidanto—Inĝ.° Everardo Backheuser 
Prezidanto—Inĝ.° Alberto Couto Fernandes 
Vicprezidanto—D-ro João Keating
Ia Sekretario- D-ro João B. Mello Souza
2a Sekretario — Hernani da Motta Mendes
Kasisto—Edmundo Felix Tribouillet

r/

EUHAVO

9

t. t , t

♦

X

*
♦

/ F*
9^^ r.

!

Unua Brazila
versala
— Floroj, 
zetaro kaj Esperanto.
so Internacional de Esperanto, 
trangeiro. — 
Esperantista.

' ií to

Kunveno de U. E. A. — Brazila Ligo Esperantista.
Esperanto - Asocio (U. E. A.). — Barono Homem de Meilo. 

La Fenestro kaj la Suno. — Nekrologio.
Konkurso por komerca marko.

— Kroniko.
Grupoj esperantistaj. — Korespondado.
— Novaj Gazetoj ricevitaj. — Atentu! -

Bibliografio. — Anoncoj.
• • * X * • A • ** * % ** *4 * ■ • ** ' ‘** i * •V * » . ’ • ’ • ’ • *• A t a ••

< ’ * r • /4 ( k * '** • *4

Rio de Janeiro - Brazilio
-•< i ' % .$ - ís»'. 2 .. Z > |

.. ‘i * «•• ‘ < * •

Uni,

Brazila Ga- 
8° Congres-

4 y * ’* - ■ • f
O Esperanto no Es-

- Brazila Ligo
' Oficiala Gaze-

►

4 J

.•

z- . V. • > 1 ii'4



BRAZILA ESPERANTISTO
1

GRUPOJ ESPERANTISTAJ BRAZILA EIGO ESPERADTISTA
“Suda Stelaro”. Campi-

Prez. Inĝ° Tobias R. Leite.
1906-Marto 

nas—Ŝtato S. Paulo.
Junio—Brazila Klubo “Efperanto”. 

— Avenida Rio Branco, 153, 2o andar, Rio de Ja
neiro.—Prez. Kolonelo Dr. Moreira Guimarães.

1908—Majo — Esperanta Petropolka 
Grupo — Petropolis.

Septembro — Esperanta Klubo — Ara
cajú -ŝtate Sergipe.—Prez. D-ro Alcibiades Corrêa 
Paes.

1908— Marto—G. E. de Boni .lardim.—
Ŝtato Rio.—Prez. João Alfredo Desiderio Combat.

1909— Marto -Esperantistinaro-Gua- 
ratinguetá. Ŝtato S. Paulo.—Prez. S-ino Maria An- 
tonietta Milliet.

Julio—Norda Matena Stelo.—Tamovos 
n. 41 B. Belem. Ŝtato Pará.—Prez. Anna Sarah de 
Mattos. *

1910— Julio —Grupo Esperantista de 
Juiz de Fora. — Juiz de Fora. Ŝtato Minas 
Geraes—Prez. Paulino Bandeira.

Septembro — Esperantista Grupo 
Hernani Mendes. — S. José dos Campos. 
Prez. Cassiano R. Leite.

Novembro — Esperantia Grupo de 
Bahia. Ŝtato Bahia.—Prez. Kolonelo Deraldo Dias-

1911 — Januaro. — Societo Esperan
tista Doktoro Baena.—Belém. Ŝtato Pará. 
—Prez. Dr. João Pedro de Figueiredo.

Grupo Esperantista de Parahyba 
do Norte. —Prez. Aladio Amaral.

Aŭgusto — Samideaninaro.— Aracajú — 
Ŝtato Sergipe.—Prez-FJno Sylvia de Oliveira Ribeiro.

Ni publikigas nur la nomojn de 1’gru- 
poj kiuj aliĝis al Brazila Idgo Esperant
ista aŭ helpis Brazilan Esperantiston.

frnl-
----- ■

korespondado
okorny, banka oficisto, Rynckcfi Sro. Fr.

gtówny 72, Cracovie (Autriche-Hongrie), de
ziras korespondadi per ilustritaj poŝtkartoj 
kaj interŝanĝi poŝtmarkojn el ĉiuj landoj. 
Ĉiam kaj tuj respondos. Korespondas es
perante, france, germane.

S-ro M.V Smirnov, Golutvino,Moskovsk 
gub, Kolomenskij, zavod, Rusujo, deziras 
interŝanĝi p. m. kun ĉiulandaj samideanoj.

- l
N,—Ĉiufoja anoncado en la jena fako kos

tas respondkuponojn ($400 réis).

UNUIĜO KREAS FORTON
> ’ • ’ r* * . . m •.>

A Brazila Ligo Esperantista (Liga Esperantista 
Brazileira) cuja directoria é annualmente eleita pelo 
Congresso tem por fim dirigir a propaganda do Es
peranto no Brazil eni questões de interesse gerai, 
proceder a exames de Esperanto, dar diplomas de 
professores, auxiliar os grupos e reprtsentar em 
qualquer emergencia a opinião dos esperantistas 
brazileiros.

Sede — Rio de Janeiro.
Cotisação annual. Cada grupo que adherir paga 

lOtOOO por anno e elege um delegado, de preferenda 
residente no Rio de Janeiro. Pode o Grupo escolher 
mais de um delegado, pagando nessa hypothese, 
10$ por cada um.

Qualquer pessoa póde isoladamente adherir á 
Liga, pagando a annuidade de 5$. Não ha joia.

Vantagens. Os grupos que dherirem ŭ Liga 
gozarão das seguintes vantagens:

. • " ® f 4 •

а) Recebem o «Brazila Esperantisto» para os 
socios com abatimento de 20 °/0 do preço da assi- 
gnatura annual;

б) Por intermedio dos seus delegados são infor
mados das decisões da Directoria da Liga nas quaes 
tomam parte:

c) Gozam de abatimento nas edições da Liga e
nas encommendas que por meio delia fizerem de 
quaesquer obras esperantistas ; •

d) Recebem da Liga todo o auxilio que esta lhes 
puder prestar, em beneficio da propaganda e diffu- 
são do Esperanto ;

e) . Podem publicar no orgão official da Liga in
formações mensaes sobre o movimento esperantista 
local.

N ota . — A Liga não interveni em assumptos refe
rentes á vida interna dos grupos filiados, podendo 
estes agir livremente de accordo com os fins para que • 
foram creados.

Das vantagens c, d e e gozam também as pessoas 
que adherirem isoladamente á Liga, as quaes rece
bem o «Brazila Esperantisto».

As pessoas que desejarem adherir á Liga devem 
dirigir-se ao Sr.. E. Felix Tribouileet, thesoureiro, 
Avenida Rio Branco 153, 2o andar. O remettente 
receberá o cartão de membro da Liga, e o «Brazila. 
Esperantisto».

Quanto a adhesão dos grupos e demais infor^ 
mações, dirigir-se ao Sr. J. B. Mello Souza, Io Se
cretario^ :
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UNUA BRAZILA KUNVENO
de U. E. A.

( KONGRESETO)

E. A. en ĉi tiu ĉet-
J

l

Okaze de Finaja vespermanĝo de Fesper- 
antistoj de Rio, Ŝ-ro Querino de Oliveira, 
distrikta delegito de U. 
urbo proponis al 
la ĉeestantaj esper
antianoj, ke oni 
efektivigu en julio 
la lan kunvenon de 
Fanoj de tiu Aso
cio, kunveno kiu 
fariĝus lau ĝia re
gularo.

Kompreneble, la 
propono de S-ro 
Querino de Olivei
ra, estis tuj aprob
ita, kaj oni e ektis 
1 a O rgan i zan K o m i- 
taton de Fknnve- 
no, kiu konsistis 
el la jenaj S-roj: 
D-ro Nuno Bae
na, Querino deoli
veira, Alekso Fan- 
zeres, kaj Carlos 
Vellozo.

Tiu Komitato tuj 
komencis laboradi 
por ke la kunve
no sukcesplene 
efektiviĝus. Ĝi dissendis cirkulerojn, orga
nizis provisoran programon kaj elektis 
helpantojn. Tiel lerte kaj ageme ĝi klopo
dis, ke malgraŭ la nesufiĉa tempo kaj aliaj 
malfacilaĵoj, la kunveno, kiun oni decidis 
nomi «Kongreseto», tratis kontentigan suk
ceson, multe pli gravan ol oni esperis.

Malfermo cle ^Kongreseto—La 6.an 
de julio okazis, je la 4*  vespere, en salono de 
Societo de Geografio de Rio de Janeiro, la 

S.1"0 Nicia Silva, fama brazila kantistino

prepara kunsido del 'Kongreseto de U.E.A.
Ĉeestanta multaj gekongresanoj, S-ro 

Querino de Oliveira malfermis la kunsidon, 
anstataŭanto Dron 
Baena, prezidan
ton de FKomitato.

S - ro F a n z e r e s 
legis la raporton 
de tiu Komitato, 
la salutajn leterojn 
kaj telegramojn 
kiujn ĝi ricevis.

Estis elektitaj : 
honora prezidanto 
de 1’Kunveno, Ba
rono Homem de 
Meilo ; prezidan
to— D-ro Everar
do Backheuser ; 
unua vicprezidan
to—D-ro A. Cou
to Fernandes; dua 
vicpr e zidanto — 
S-ro Lauriano 
das Tri nas ; Ia Se
kretario — S-ro 
Motta Mendes ; 2a 
Sekretario — D-ro 
José Boiteux.

Post diskutado
Fsekvantaj kunsidoj,pri la tagordo de 

oni finis la kunvenon.
Solena Kunsido — Je la

en la sama salono,la esperantianoj kaj mult
nombraj familioj kaj invititoj ĉeestis la so
lenan malferman kunsidon, kiun prezidis 
S-ro Barono Homem de Meilo, notinda 
brazila scienculo, prezidanto de 1'Societo 
de Geografio de Rio de Janeiro. La 1*  
Sekretario, S-ro Motta Mendes, legis la

8’ nokte,
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raporton prezentitan de TDistrikta Delegito, 
Querino de Oliveira, pri la enkonduko, 
propagando kaj progresado de U. E. A. 
en nia lando.

Sekve paroladis la jenaj sinjoroj; Dro. 
José Boiteux, je 1' nomo de Tesperantistoj de 
Stato S.ta Catharina ; Motta Mendes, de Bra- 
zilaKlubo ’'Esperanto” ;Giovanni Leoni, de 
B. E. Klubo (Kristana Asocio de Junuloj); 
Querino de Oliveira, je Tnomo de Vesperan- | 
tianoj de Bahia; Dro A. Couto Fernandes, 
je T nomo de Brazila Ligo Esperantista ; 
Carlos Velloso, de S-ro Thierack, de Rio 
Grande do Sui, kaj Alekso Fanzeres, kiu pa
roladis pri la estonteco de U. E. A.

Ne ĉeestante Dro Baena, kiu estis faron
ta la paroladon, oni invitis por lin anstataui 
S-ron Mello Souza, kiu parolis pri la histo
rio de U E. A. kai la grandaj servo;, kiujn 
ĝi faris kaj faros al nia lando.

Poste paroladis Dro. Backheuser, kiu 
salutis la brazilajn esperantistinojn tie repre
zentitajn de F-ino Julia Fernandes; Sron 
Hodler, la fondinton de U. E. A. ; Dron 
Zamenhof kaj Baronon Homem de Meilo.

Ci liu notinda scienculo ankaŭ paroladis 
salutante la kongreson kaj esprimis sian 
fortan konti don pri la glora estonteco de 
Esperanto. A

Tanui ngo kaj ekskurso — Diman
ĉon, la 7-an de Julio, la esperantianoj tagman
ĝis kune ĉe Rotisserie Sportman. Kiel ĉiam 
okazas dum tiaj kunvenoj, la tagmanĝo 
estis tre gaja.

Oni aŭdis kelkajn toastojn faritajn de 
sroj Dro Couto Fernandes, Alekso Fanze
res, kaj Dro Everardo Backheuser, kiu sa
lutis sron H. Hodler.

Post la tagmanĝo la kongresanoj, in
vititaj de S-ro Anchyses Machado, vidis 
ĉe Cinema Avenida, belajn filmojn, inter 
kiuj, la portreton de Dro. Zamenhof. Sekve 
oni ĝuis unu el la plej agrablaj festoj de T 
Kongreseto: la memorindan, ravigan ekskur
son al nia ĉarma Parke» «Boa Vista», kies 
belaĵojn neniam forgesas kiu ĝin vidas. Ne
eble estas en ĉi tiu malgranda raporto pri
skribi detale la ĝojigan promenadon, 
citos pri ĝi la jenajn versojn de 1’granda 
poeto Camões :
Melhor exprimi entcd-o, que julgal-o,
Mas julgue-o, quem não pode exprimental-o.

Kiuj diras : plibone estas eksperimen
ti ĝin ol ĝin pripensi; sed pripensu, kiu ne 
povas ĝin eksperimenti.

Dum la ekskurso Dro. Backheuser, kies 
neimitebla bonhumoro estas fonto de gaj

Mi

emo, faris spritplenan paroladeton duon- 
portugale, duon - esperante. La gekongres
anoj kaj multaj neesperantistaj promenantoj 
interesiĝis je la parolado kaj longa aplaŭd
ado aŭdiĝis kiam la oratoro ĝin finis. 
Ankaŭ paroladis Sro. Alekso Fanzeres pri 
la utileco de U. E. A. kaj la gravaj servoj, 
kiujn povas jam de nun ricevi ĝiaj anoj.

Laboraj kunridoj—Je la8.a nokte la 
gekongresanoj ĉeestis la unuan laboran kun
sidon ĉe Societo de Geografio.

Dum tiu kunsidp oni faris la elekton de 
nova Distrikta Delegito.

Estas elektita pQr tiu grava tasko Dro 
Everardo Backheuser, kiu ne akceptis. Tiam 
estas elekita Sro Querino de Oliveira.

Oni diskutis kejkajn projektojn pri la 
organizado de T servoj kaj propagando de 
U. E. A. ĉe ni.

Alifoje ni sciigos la legantojn pri la de
cidoj de T Kongreso, ĉar ili postulas deta
lojn, kiajn ni ne povas doni ĉi tie.

Alia" kunsido okazis lundon, la 8.an, 
eestante multe da geesperantianoj.

Oni pritraktis la dividon de Brazilio je 
distriktoj de U. E. A. kaj elektis la dele
giton.

La Kongreso decidis ankaŭ ke la Ia Es
perantista Brazila Ekspozicio estos en tiu 
ĉi ĉefurbo, dum junio 1913 kaj elektis la or
ganizan komitaton jene: d - roj Nuno Bae
na, José Boiteux, Mello Souza, Levino Fan
zeres kaj Querino de Olivpira<

Fermo de 1’ kunveno. Koncerto. 
La 8an, nokte, ĉe la plej luksa salono de T 
grava Asocio de Komercoficistoj, multnom
braj geinvititoj kaj kongresanoj ĉeestis la 
lastan solenan feston de T kunveno. La 
testprogramo enhavis literaturan kaj muzi
kan partojn kaj per ĝi oni tuj antaŭvidis la 
sukceson de Í’ festo. Muliaj familioj kaj 
sinjoroj el la plej gitaj rangoj plenigis la 
vastan salonon. Regis granda, nedirebla 
entuziasmo.

D - ro Couto Fernandes okupis la pre
zidantan seĝon kaj komencigis la feston.

La geartistoj, kipj partoprenis en lakon
certo, tre bone ludis aŭ kantis, kaj ĉiuj 
estis salutitaj per surdigaj aplaŭdadoj, 
kiuj komprenigis kiom ili plaĉis al la aŭ- 
dantaro. Ili estis la jenaj gesinjoroj: S.ino Ni- 
cia Silva, Prof. Levy Costa, Humberto Mila
no, Eurico Costa, J. Octaviano, Emani 
Braga, kaj Querino de Oliveira. Ni tamen 
devas speciale rememorigi, ke el ĉiuj sin 
distingis la fama brazila kantistino Nicia 
Silva, kiu kantis kun mirinda sentemo kajl
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ZKI o ngre seto cle

Promenado de gekongresanoj al Parko «Bôa Vistas

lerteco la «Kanton de f Ekzilo», laa muziko 
de Querino de Oliveira.

La ĉarma knabineto Avanv Couto bone 
deklamis la versaĵon de tiu sama kanto; 
S - ro Motta Mendes aŭdigis la poemon 
La rojo, de Zamenhof, kaj S - ro Meilo 
Souza• deklamis la poezion —tres nuvens, 
kiun li verkis speciale por tiu festo. Baldaŭ 
ni publigos ĝin.

La oficiala parolado estis farita de D - ro 
Nuno Baena, kiu per belaj frazoj klarigis 
al la ĉeestantoj kial aperis Esperanto kaj 
la ideo pri esperantismo; kial tiu ideo meri
tas la aprobon de ĉiuj civilizitaj homoj; kiel 
Esperanto venkas ĉiujn barojn kaj eslas traf
onta baldaŭan finan triumfon.

La parolado de nia klera samideano al

logis la atenton de ĉiuj; kaj senfina aplaŭd
ado sekvigis, kiam li estis dirinta kun mi
rinda elokventeco la lastajn vortojn

La neforgesebla festo finiĝis per la him
no Espero, kiun ĉiuj aŭdis stare.

Antaŭ ol fermi la kunvenon, D-ro Cou
to Fernandes paroladis dankante la aŭdant- 
aron pro ĝia ĉeesto, kaj gratulis la organi
zan Komitaton pro la sukceso de f kunveno.

Eslas nun efektivigita, do. Ia malnova 
deziro de fesperantianoj de Rio de Janeiro. 
La kunveno estis sendube Ire grava ne nur 
kial propagando de futilega U. E. A. kaj 
samtempe de Esperanto, sed ankaŭ tial ke 
ĝi plifortigis la aron de asocianoj ĉi tie lo
ĝantaj kaj ebligis aliajn triumfojn, kiujn ni 
jam esperas kaj tutkore deziras.

Brazila Ligo Esperantista
Adheriram á Brazila Ligo Esperantista duran

te o anno de 1912 as seguintes pessoas: Dr. Everar
do Backheuser, Dr. João Keating, Engenheiro Al
berto Couto Fernandes, J. B. Mello Souza, H. Mot
ta Mendes, E. Felix Tribouillet, Major Lauriane das 
Trinas, Dr. Tobias Rabello Leite, Honorio Rivereto, 
João Teixeira de Siqueira Magalhães, Murillo Fur
tado, Carlos de Souza Cunha, Nestor Cravo, Hono
rio Leal, Dr. Nuno Baena, Severino de Freitas, Dr. 

Antonio Carlos de Arruda Beltrão, Dr. José Arthur 
Boiteux, Alekso Fanzeres, Dr. Venancio da Silva, 
Dr. Methodio Maranhão, senhonta Julieta Mello 
Souza, Querino de Oliveira, Manoel Tavares Junior, 
Dr. Amaral de Araujo, A. Caetano Coutinbo, Manoel 
Lopes Ivort, Ces.irio Ferreira Gomes, Br. José Aze
vedo Silveira Sobrinho, Arthur Lourenço de Arau
jo Primo, M. A. Costa Pinto. Rodolpho Teixeira e 
Dr. Arthur Paulino de Souza.

A Directoria da B. L. E. resolveu prorogar por 
mais um anno a disposição transitoria do Regula-
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mento dos exames de profesoro aprobita, segundo a 
qual, nas localidades onde não haja professor de Es
peranto, oscandidalos poderão prestar exame por cor
respondencia sujeitando-se a provas especiaes á juí
zo da mesma Directoria.

ATESTO PRI LERNADO. — Continuam a ser 
distribuídos os atestoj pri lernado ás pessoas (jue 
já prestaram nos respectivos grupos o necessario exa
me elementar de Esperanto. Chamamos a altenção 
das Directorias dos grupos para a conveniência da 
expedição desse s diplomas, cuja taxa actual é de 
1&000, pertencendo a metade dos emolumentos ar
recadados ao grupo que promover a realisaçâo dos 
exames.

Pedimos insntentemente aos esperantistas isola
dos e ao snrs secretários dos grupos, que nos envi
em sempre noticias sobre o movimento e propagan
da nas suas cidades para que as possamos publi
car na nossa Kroniko.

No proximo numero daremos o julga
mento do Konkurso pri Brazila Antologio.

Universala Esperanto ■ Asocio. [U. E. A.]
Historio

U. E. A. naskiĝis el duobla bezono: praktika 
kaj idea.

Ĝi estis fondita en la komenco de jaro 1908, 
laŭ la iniciato de S'°j Hodler kaj Rousseau. Sed jam 
antaŭ tiu dato okazis diversaj faktoj, kiuj preparis 
ĝian fondon.Oni povas citi, el la vidpunkto praktika: 
la decidon de la IIa Universala Kongreso de 
Esperanto (Ĝenevo, 19u6) pri la starigo de 
Esperantistaj Konsuloj en ciuj urboj, la sam
tempan kreon de Esperanto-Oficejoj, la fondon 
de diversaj fakaj societoj, la reaperon de la jur
nalo Esperanto celanta esti la organo de tiuj di
versaj praktikaj institucioj, la kunvenon de la kon
suloj ĉe la IIIa kongreso de Esperanto, k. t. p. Sed 
la sperto baldaŭ montris, ke nenia metoda kaj se
rioza praktika agado povasesti fruktodona sen in
ternacia organizajo, kiu kunigos la diversajn ini
ciatojn kaj kreos praktikan servaron uzeblan de 
ĉiuj personoj kaj institucioj interesataj en la in
ternacia vivo.

Aliparte la praktikado de la lingvo Esperanto 
kaj aktiva partopreno en la Esperantista movado 
kreis inter la plej multaj esperantistoj fortan lig
ilon de solidareco kaj nedubeblan komunecon de 
sentoj kaj ideoj. Tion esprimas la tiel nomata «in
terna ideo de Esperantismo», kiu mem gvidis la 
aŭtoron de Esperanto kaj estis ofte aludita de li. 
Por konkretigi tiun ideon, konstantigi kaj firmigi 
la ligilojn inter ĝiaj anoj, por realigi Esperantis
mon kaj ĝin starigi sur neŝancelebla fundamento, 
estis tiel same necesa unu forta internacia organi
zaĵo.

Por tiu duobla celo: plifaciligi la interhomajn 
rilatojn sur la neŭtrala bazo de Esperantismo, pli
multigi la ligilojn inter ĝiaj anoj, estis kreita Uni
versala Esperanto-Asocio.

La unua provizora Statuto de U. E. A. estis 
akceptita la 28a» de aprilo (oficiala fondo). En mal
multe da tempo la Asocio faris rapidajn progresojn 
en ĉiuj landoj. Jam kelkajn monatojn post sia fondo, 
ĝi kalkulis milon da membroj kun kelkaj centoj da 
Delegitoj; dume ĝi organizis diversajn praktikajn 
servojn por komerco, turismo, junuloj, k. t. p. La 
unua kunveno de U. E. A. okazis en Dresdeno, la 
dua en Barcelono. Intertempe la nombro de la 
membroj senĉese kreskis dum paralele pligrandiĝis 
la ntile- o kaj uzo de ĝiaj servoj. En la fino de 1910, 
U. E. A. kalkulis ĉirkaŭ 7.500 membrojn kaj Dele
gitojn en ili ol 850 lokoj ĉie dissemataj. Dum la 
ino latoj Ju io-Aŭgusto ĝia Ia kongreso okazis en Au- 
gsburg. Tuj poste estis voĉdonita nova Statuto, 
kiu enkondukis kelkajn ŝanĝojn en la internan or
ganizon de U. E. A. kaj estis aplikata de la ko
menco de 1911.

Cê la 2a Kongreso okazinta dum 1911 en An
tverpeno, estis decidita la kreo de fakaj sekcioj, 
el kiu ekzistas nun tri.

Celo.

Laŭ sia Statuto, U. E. A. havas kiel celon:
le Plifaciligi la ĉiuspecajn moralajn kaj mate

rialajn rilatojn inter la homoj, sen diferenco pri 
j nacieco, raso aŭ lingvo;
I 2« Krei praktikan servaron konstante uzeblan 

de ĉiuj homoj kaj korporacioj, kies ekonomiaj aŭ 
intelektaj interesoj celas trans la limoj deilia gen
to aŭ lingvolando:

3° Kreskigi inter siaj membroj fortikan ligilon 
de solidareco;

4<b Ellabori neŭtralan organizan fundamenton 
super kiu ĉiuj progresemaj homoj povos pace in- 
terkomunikiĝadi sen reciproka altrudo de sia- 
gentaj apartajoj.

La celo de U. E. A. estas do esence socia.
Nia Asocio do ne celas la senperan propagan

don de la lingvo Esperanto aŭ ĝian disvastiĝon.
Ĝi estas internacia organizajo, kiu uzas Esper

anton por siaj interrilatoj same kiel nacia societo 
uzas nacian lingvon. Por ĝi la lingvo Esperanto 
estas nur ilo.

U. E. A. ankaŭ ne estas pure praktika organi
zaĵo havanta nur materialan celon. La praktika ser
varo, starigata de ĝi, celas antaŭ ĉio plifaciligi la 
ĉiuspecajn rilatojn inter ĝiaj membroj, doni kon
kretan kaj vivantan fundamenton al Esperantismo.

Pri 11 soni signifo de U. E. A. ni konsilas legi 
la jurnalon Esperanto kaj la diversajn specialajn 
eldonaĵojn de U. F. A. pri tio.

(Sstas membro de U. E. A, (Es
perantianoj ĉiu persono, akce
ptinte ĝian statuton kaj dezirante 
uzi la servojn de la Asocio, elpagas 
jaran k°lizaĴ°n da 50 Sd (750 rs), 
aŭ dumvivan k°HzaĴon da 30 
(45 $ooo).

(El “Oficiala Jarlibro”)
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Barono Homem de Mello

La klera brazilo, kies portreto honoras nian 
revuon, kunportas nomon respektindan je la patro
landaj literaturoj kaj sciencoj.

Famekonata Geografo, S-ro Barono Homem 
de Meilo, leikinto de 1’grava «Atlaso de Unuigitaj 
Ŝtatoj de Brazilio», estas nun la prezidanto de So
cieto Geografia de Rio de Janeiro.

Naskiĝinte en la progresinta ŝtato S. Paulo, li 
fariĝis abituriento en la antikva Lernejo Pedro II, 
kaj ricevis leĝosciencan diplomon de la S. Padia 
Fakultato.

Dum la imperia tempo, kiel politikisto, li al
iĝis al la liberala partio kaj estis prezidanto de 
la provincoj Ceará, Rio Grande do Sui, Bahia kaj 
S. Paulo. Kiam la Kabineto estis prezidata de Con
selheiro José Antonio Saraiva, li estis Imperia Mi
nistro kaj, ankaŭ, Milita.

Pri supera instruado, li estis profesoro de Ler
nejo Pedro II, de Milita Lernejo, kaj, nun, de Nacia 
Lernejo de Beletrestiko.

Amema al ĉiuj progresaj manifestacioj, S-ro 
Barono Homem de Meilo, ne povis resti indiferenta 
al la ideo de lingvo internacia, kaj, tial, la Unua 
Brazila Kongreso de U. E. A. donis al li la titolon 
de ĝia honora prezidanto.

Ĉe la malferma kunsido de tiu kongreso, kaj 
dum la lasta monata tagmanĝo, li elmontris 
sian simpation kaj sian kredon al la proksima 
venko de Esperanto. '

FI Coelho Netto

Al Sro J. B. Mello Souza.

Ĝi estas malveraĵo; ne kredu, mia amo. Iu 
mensogis al vi.

Lasu la florojn en la dormoĉambro... Mensog
is al vi, kiu diris ke la bonodoro mortigas. Kio

'okazus al la papilioj, se la animo de 1’floroj elirus 
nokte, en la silenta mallumo, kun la mistera po
nardo de 1’aromo, por la mortigado?... Ne kredu, 
aino mia; senkuraĝe mensogis, kiu diris al vi 
tiun fablon. La delikatulinoj estas nekapablaj je 
perfido; ne konfuzu li bonodoron kaj la aspidon.

Kaj ĉi tie sekrete mi diras al vi: se ia rozo aŭ
dus vin paroli, mi ne scias, kian malgrandan venĝon 
elpensus la floro.

Lasu ĝin en la dormoĉambro kaj ni dormu kun 
la naivaj kunulinoj. Ne timu, ĉar tie ĉi mi eslas 
por vin gardi kontraŭ insidoj.

Malkuraĝaj la floroj... ili venenigas dum la 
dormado... Ĝi estas malveraĵo.

Nun vi, amo mia, estu sincera: se la floroj 
venenigus, ĉu mi estus nun apud vi, kisante vin?

Se 11 aromo venenigus, kio okazus al mi, ĉar
ma floro de mia vivo? Ĝi estas malveraĵo; ne kre
du, amo mia. Iu menspngis al vi. Lasu la florojn, 
fermu la kurtenojn, dormu trankvile kaj dolĉigu 
mian dormadon.

TRAD. P.ro J. G. LESSA.

hfi FEDE5CR0 Kfl3 hfi SUDO
4

(Alberto de Oliveira)
4

— Eniri lasu min! —diris la Suno — 
Vin malfermeti!! La kurtenon levu! 
Mi bezonas 1’iridon treman vidi 
Fajrigitan de 1’ rev’ en ŝia rido.

I
l

Al mi nur donu solan fenestreton
De 1’ malpermesa paradiz’. Mi votis,
Kiel 1' eŭnuko rava, nedecida,
Vidi ŝian vizaĵon ĉe la ombro.

Kaj sin fermante plu: — Sun’! la fenestro 
Al gi diris, vi estas frenezulo !
Lasi, ke vi eniru!? Min malfermi !?

Kion la dormulino tiam dirus,
Sun’ ! vin vidante post la litkurteno, 
Kaj malvarman kaj nudan sin vidante?!

Tradukis :
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Augusto Ribeiro

La 12-an de Julio lasta mortis en Rio de Ja
neiro nia estimata samideano, sro Augusto José Ri
beiro, klera profesoro de lnstituto Benjamin Cons
tant.

Li naskiĝis en ŝtato “Santa Catharina’’ en la 
jaro 1847 kaj, carli estis blinda de lia naskiĝo, sin 
matrikulis en 1864 ĉe la tiama Imperia Instituto por 
Blinduloj, kies literatura kurso li tiniĝis post laja
roj.

Tuj poste li sukcesis tien eniĝi kiel anstataŭ
anto kaj en 1884 li estis gradaltigita ĝis profesoro 
de portugala lingvo. Li ankaŭ direktis tre kompe
tente kurson de morala kaj civil i instruado kaj tiun 
de franca lingvo.

Li estis tre fervora esperantisto kaj bonega poe
to. Unu el liaj esperantaj poezioj “Senviva Floro" 
estis muzikigita de nia bona samideano Querino de 
Oliveira. Li estis ano de Brazila Klubo “Espe
to”, de 1909.

Al lia familio ni sendas sincerajn kondolencojn.

Brazila gazetaro kaj Esperanto
La efektiviĝo de 1’ Ia Brazila Kunveno de U. 

E. A. ankoraŭ unu fojon elmontris al ni kaj al 
ĉiuj, kiom nia gazetaro estas, sen ia dubo, favora 
al Esperanto.

Multaj gravaj gazetoj de 1' ĉefurbo kaj de 1’ 
ŝtatoj aperigis taŭgajn sciigojn kaj raportojn pri 
tiu kunveno, laŭ la cirkuleroj dissenditaj de F 
Komitato; kaj dum la kunveno la ĉiutagaj ĵurnaloj 
de Rio tre bone iu formis iliajn legantarojn pri niaj 
festoj, ekskursoj, decidoj, k. t. p.

Estas nia devo, tamen, citi kun dankemo, unua
loke, la malnovan kaj estimatan gazeton “A impren
sa” kiu tre afable, tre favore interesiĝis je nia 
afero, kaj publikigis en speciala konstanta fako la 
plej detalajn raportojn pri la kunveno. Juj ja scias, 
ke tiu ŝatata gazeto malfermis tiun utilan fakon, 
regule aperantan sub la direktado de nia klera 
amiko Dro Nuno Baena.

Ankaŭ Jornal do Brasil, “O Pais”, Gazeta de 
Noticiaŝf^Correio da Manhã, Tribuna, kaj aliaj 
rajtas niajn dankesprimojn. Correio da Manhã ko
mencis antaŭ nelonge la publikigadon de espe
ranta kurso verkita de nova kaj jam lerta esperan
tisto. Estas neutile atentigi pri la graveco de tiu 
kurso, kiel propagandilo.

Kelkaj el niaj-‘ilustritaj revuoj aperigis fotograf
aĵojn faritajn du n la kunvenoj de 1’ Kongreseto.

Nia fervora samideano S-ro Struth, la bone kon
ata importisto de mateo, en Parizo (22, rue de ia 
Voŭte), ĵus decidis alpreni por sia komerco esper
antan komercan markon.

Li petas do ĉiujn samideanojn helpi al li kaj sea

di aŭ desegnojn (prefere), aŭ priskribojn, pri la 
marko alprenota . En tiu marko oni aludos pri la 
du aferoj: mateo kaj Esperanto.

Laplej bonaj verkoj estos rekompencataj.
(El “La Movado”)

8." Congresso Internacional de Esperanto
CRACOVIA

Durante o mez de agosto corrente realisar-se-á 
em Cracovia o 8.° Congresso Internacional de Espe
ranto, o qual, a julgar pelas communicações que 
temos recebido e pelo (jue informam as revistas es
perantistas europeas, promette revestir-se de exito 
não inferior aos anteriores.

— A commissão Organisadora conseguiu esta
belecer uma secretaria filial na estação de desem
barque, afim de que, apenas chegados, os congres
sistas possam obter todas as informações de que 
precisarem.

A Administração do Correio Geral de Cracovia 
determinou que sirvam durante o congresso somen
te os empregados que conhecem o Esperanto, e que 
sào já numerosos.

— Foram editados pela , commissão sellos, car
tões postaes e folhetos commemorativos do con
gresso. O que, porem, tem cansado mais enthusi- 
asmo é o Álbum de Esperantistas, que publicará 
os retratos d*  todos que os enviarem, bastando 
para isso que se encommende um exemplar do 
Álbum. Preço: 5 Sm.

— Concederam valiosas subvenções ao Con
gresso a Municipalidade de Cracovia, o Ministerio 
das Obras Publicas e o Syndicato commercial de 
Cracovia.

— Já foi publicado o programma provisorio, 
que consta de festas de abertura e encerramento nos 
dias 11 e 17, grande festival de jubileu do Espe
ranto no dia 12; excursões e conferencias no dia 
13, representação da tragedia Mazeppa, e da bur- 
leta cio en ordo, no dia 14, e varias outras festas 
nos demais dias, inclusive a grande parada a que 
assistirão os congressistas no dia 18, anniversario 
do imperador Francisco José.

Esperemos confiantes as noticias da realisa- 
ção do Congresso, visto como será mais um tri- 
umpho a juntar á serie dos que tem alcançado o 
esperanto em cada uma dessas grandes reuniões 
internacionaes.

I
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KRONIKO.
BRAZILIO

Alagôas.—En urbo Maceió nia Sami
deano s-ro Paulino Santiago aperigis tre 
bonan artikolon en tiea gazeto pri la kons
tataj progresoj de nia lingvo.

— Bedaurinde la tiea grupo posi la for
iro de 1' fervorega propagandisto D-ro Ar
ruda Beltrão, ĝia prezidanto, ne plu donis 
vivsignon.

Sergipe. — En Aracajú, kie nia klera 
kaj senlaca batalanto, D-ro Alcibiades Cor
reia Paes, direktas la movadon, la ĉiutagaj 
ĵurnaloj ĉiam publikigas artikolojn, infor
mojn kaj tradukojn el Esperanto.

Bahia. — Fondi ĝis en la ĉefurbo Bahia 
lau iniciativo de nia fervora samideano dro 
Magnus Sondahl, “Ortologa Universitata 
Rondo de Bahia”.

S. Panio. — En S. Paulo, nia bona 
samideano Dro Haroldo laboras, kaj la ĵur
nalo Gazeta do Povo publikigas kurson, kiun 
li direktas.

S. Catliarina. — Tiea ĵus fondita so
cieto “Esperanta Klubo de Florianopolis” 
forte klopodas por la propagando de nia 
lingvo en tiu suda ŝtalo, ĉu per paroladoj 
ĉu per artikoloj en ĵurnaloj, k. c. Ni ĝojas 
vidi inter tiuj novaj sed fervoraj esper
antistoj, Bron Wenceslau Bueno de Gouvêa, 
tre klera profesoro de portugala lingvo kaj 
direktoro de Normala Lernejo, ĉe Floria
nopolis.

Rio de Janeiro. — La grava ĵur
nalo «O Paiz», publikigis longan artikolon 
je la 20-a de Majo, memorigante la parton 
kiun ĝi havis en la disvastigado de Espe
ranto en Brazilio. Ĝi montras ke al la ar
tikoloj en ĝi aperintaj, kaj kies unua okazis 
je la 20-a de Majo de 1906, oni ŝuldas la 
fondiĝon de Brasila Klubo “Esperanto” kiu 
tiel multe faris kaj ĝis nun faradas pro la 
ideo de lingvo internacia. La artikolo finiĝas 
per statistiko de la esperantistaj societoj 
en la mondo.

— O “Reformador”, oficiala organo de 
la Spirita Federacio, aperigis artikolon pro 
inaŭguracio de kurso de Esperanto tii ĝia 
sidejo, kaj samtempe tre laŭdas la ideon de 
internacia lingvo kiel rimedo por propa
gando de spiritismo en la mondon. La kurso 
funkciadas mardojn kaj vendredojn, de la 
6-a ĝis la 7-a nokte.

— Fondiĝis en Rio nova lernejo nom
ata “Escola Rio Branco” kaj en ĝia pro

gramo troviĝas kurso de Esperanto, dire
ktota de s-ro Querino de Oliveira.

— La revuo «Echos de Inhauma» nun 
aperigas novan fakon pri Esperanto. En 
unu el la lastaj numeroj ĝi publikigis belan 
artikolon, kun portreto (ie s-ro dro A. Couto 
Fernandes, prezidanto de Brazila Ligo Es
perantista.

— En sidejo de “Kristana Asocio de 
Junaj Viroj,”s-ro Giovanni Leoni, prezidanto 
do Brazila Esperantista Klubo, faris bela.ii 
paroladon pri historio de lingvo internacia 
caj la helpo de esperanto al tutmonda kun
frati ĝo.

Ankaŭ tie alia parolado okazis, farita 
de sro An nibai de Souza.

Pri tiuj paroladoj longe raportis “Ca
naan,” oficiala organo de K. A. J. V.

— Je la 2-a de Aŭgusto nova kurso 
malfermiĝis ĉe K. A. J. V., direktata de 
sro Carlos Vebozo.

— “A Imprensa,” ĉiutaga ĵurnalo, deci
dis malfermi en siaj kolonoj esperantan fa
kon, kaj d-ro Nuno Baena, direktisto de 
tiu nova fako, estas, de la ĵurnalo, nomita 
ĝia oficiala redaktoro.

— La estraro de Instituto Commercial 
decidis enkonduki esperanton en la pro
gramon de l’ lingvoj tie instruataj.

La kurso estas direktota de nia sam
ideano s-ro Alekso Fanzeres.

— En Julio, la gele rni ntoj de dro A. 
Couto Fernandes faris al tiu profesoro es
priman elmontron dankan, pro la servoj 
de li faritaj al ili dum la kursoj okazintaj ĉe 
”Asocio de Komercoficistoj”.

Dum la manifestacio parolis fino Julia 
Fernandes kiu, je 1’ nomo de ĉiuj gelernintoj, 
donacis al dro Couto Fernandes belan 
juftan monujon, ore ornamitan.

— Laŭ iniciativo de fino Julia Fernan
des, fondiĝis je la 2-a de Aŭgusto, nova so
cieto por propagando de nia lingvo, nomita 
“Virina Klubo”, kies estraro eslas la jena: 
honora prezidanto, dro L. L. Zamenhof; 
prez, sino Irene Amelia Santos; vicprez, sino 
Maria Chalréo; unua sek. fino Julia Fer
nandes; dua sekr. fino Candida Ribeiro; 
kas. sino Dioguina Chalréo Correa.

— Je la 2-a de Aŭgusto, ĉe Societo Ge
ografia de Rio de Janeiro, okazis ĝenerala 
kunsido de Brazila Klubo “Esperanto" por 
balotado de nova estraro, kiu estas nun la 

. jena: — prez. dro J. M. Moreira Guima
rães; vicprez. dro Venacio da Silva; unua 
sekr. sro H. Motta Mendes; dua sekr. sro 
Jos * Machado Tosta; unua kas. sro Carlos
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)rezidanto de Societo 
M. M.

Vellozo; dua kas. sro Osmany C. Silva; de
legito apud B. L. E. sro Querino de Oli
veira; konsilanta)o, f-ino Julia Fernandes, 
s-ino Irene Amelia Santos, sroj Conde de 
Affonso Celso, dro Nuro Baena, dro A. C. 
Arruda Beltrão, dro José Arthur Boiteux, 
Kolonelo Manoel Portilho Bentes, Majoro 
Lauriano das Trinas, 4- M. Santos Filho, 
kaj Severino de Freitas.

— La 4-an de Aŭgusto okazis la monata 
tagmanĝo de geesperantistoj de Rio, al 
kiu ĉeestis sro Barono Homem de Meilo, 
tre konata scienculo, 
Geografia de Rio de Janeiro.-

PORTUGALINO.
Malfermiĝis kursoj ĉe la policistoj, kun permeso 

de la Komandanto, direktataj de leŭtenanto Accacio 
Lobo kaj en la loka grupo sub la gvidado de 
Bemaldo kaj tiu sinjoro.

Okazis je la 18a de Aprilo, ĉe la Salono de 
komerca Ateneo, parolado farita de Dro Carneiro 
de Monra, tre konata ĵurnalisto, verkisto kaj dire
ktoro de Publikinstruada Oficejo; tre interesiĝis la 
publiko dank’ al la kapableco de 1’ paroladinto. — 
La Portugala Societo Ruĝa Kruco decidis eldoni 
10.000 ekzemplerojn de poresperanta propaganda 
broŝuro.

En Lisbono, Sro. Henrique de Moura faras vi
ce la Liceo; en studenta gazeto 

m
glan propagandon <
«Os Novos» li lastatempe publikigis tre bonaj 
artikolojn. —B.

(El «Esperanto.»)

healisou-se eni Fevereiro o 
, ao 

compareceram mais de iau esperantistas. — De 
28 de Maio teve lugar com extraordinário suc-

la

0 Esperanto no estrangeiro
Inglaterra.

banquete annual da “Brita Esperantista Asocio 
qual compareceram mais de 120 esperantistas.
25 a " ’
cesso, em Portrush, o 5' Congresso dos esperan
tistas inglezes. Sua Excellencia o Conde de Aber- 
deen, representante do Rei da Irlanda, acceilou ser o 
alto protector do Congresso e fez um discurso 
muito favoravel ao Esperanto. O 6o Congresso rèá- 
lisar-se-ha eni Eastbourne no proximo anno.

Dina ni area. — Tepi lugar em Vejle a 4a 
assembléa annual dos esperantistas dinamarquezes.

— O Esperanto foi introduzido na Escola de 
Commercio de Sundby.

Russia. — O ministro do commercio e in
dustria autorizou a inclusão do Esperanto no pro
gramma oftrcial das escolas commerciaes, tanto do 
curso secundário como do superior. Essa resolução 
foi tomada depois do parecer unanime da com
missão de instrucção no relatorio apresentado pelo 
representante official do governo no Congresso de 
Antuérpia.

Polonia, 
ardor nesse, paDJ 
via, já existem1 tres grupos, e casas 
importantes empregam o Esperanto eni sua 
respondenda.1 : — 
ntcz. ' ’• r-;

Fraiieŭ. — A “internacia scienca reevuo 
acaba de fes^ŝcitar gobo nome de ”Scienca Gazeto

- A propaganda prosegue com 
—• Em Bochnia, perto de Craco- 

commen ip,es 
cpr- 

undou-se outro grupo eni B is-
* * A . * •«B t • __ • •

A “lnternacia Scienca Revuo ? 5
A/

Em Poitiers, o Director da Escola Nor-

editada pela casa Hachette & Comp. — Durante a 
primeira quinzena de Abril teve lugar em Paris, 
51, rue de Clichy, a Ia Exposição Commercial Espe
rantista. — Eni Poitiers, o Director da Escola Nor
mal de Professores dirige um curso de Esperanto. 
— Fundou-se eni Paris uma Associação de Socialis
tas Esperantistas. — Fez um ruidoso successo o 
carro da «Stela Concerto» de propaganda do Espe
ranto no cortejo da Mi- Carême, no corrente anno, em 
Paris. — A reunião geral dos delegados ao 2o 
Congresso dos esperantistas francezes realisou-se 
no dia 13 de Abril, no amphiteatro da Faculdade 
de Direito de Paris. Compareceram 100 delegados 
representando os 167 grupos francezes e as 10 fede
rações regiònaes. Seguiram-se festas, jantares, ex
cursões, etc, dos quaes detalhadamente trataram 
todos os jornaes parisienses. — Em Bordeaux teve 
lugar o 3o Congresso da Federação do Sul da 
França sob a presidencia honoraria do prefeito

A municipalidade dc Karlin
dessa cidade.

Bohemia.
concedeu nma subvenção de 10Õ coroas á “Centra 
Asocio Bohema Unio Esperantista”.
em Praga, no começo do corrente, tres novos cursos.
— Em Mikulovice abriu-se um curso obrigatorio de 
Esperan toseni uma das principaes escolas.

Hespanlisi — Em virtude de uma decisão 
official, abriu-se um curso na Universide de Bar
celona e brevemente outro curso será aberto na 
Escola superior de Commercio dessa cidade.

Rumania. — Por occasião da morte do Dr. 
Robin, fundador da Sociedade Esperantista desse 
paiz, a Rainha Isabel (Carmen Sylva) dirigio o se
guinte t elegram ma: A’ Rumana Esperantista Societo.
— Sua Mqgestade a Rainha sentio profundamente 
a perda dolorosa que acaba de ter essa Sociedade.

Russia Aiziatica.
Tomks, na Siberia, um 
i()l membros.

Turquia A.ziatica.
Jerusalém, 
l „ .
solveram utilisar-se do Esperanti para a redacção 
dos cartazes e avisos publicos.

Otli lia. — 0 grupo de Moukden, fundado 
ha alguns' mezes, já conta mais de 80 membros e

l

Fundou-se um novo grupo em Chang-

Abriram-se

Fundou-se em 
grupo esperantista com

As autoridades de 
tendo reconhecido a utilidade de uma 

lingua auxiliar em um centro tão cosmopolita, re-

. — O North 
Daily Nems refere que M. Liu, membro da 
ção Esperantista chineza, em uma confe-

O grupo de Moukden, fundado
l 

nos cursos porelle mantidos matricularam-se cercade 
300 alumnos.—Fundou-se um novo grupo em Chang- 
Tchou-Fou. — Um membro do governo da Repu
blica chineza, M. Isai, esforça-se para a introdução 
do Esperanto em todas as escolas. Já existem cur
sos da lingua auxiliar em tres escolas. — O North 
China Daily Neivs refere que M. Liu, membro da 
Associação Esperantista chineza, em uma confe
rencia sobre o Esperanto e suas vantagens, de
monstrou que para os chinezes o Esperanto era 
a chave das linguas europeas, e que o inglez, para 
citar apenas essa lingua, era muito mais facil de 
aprender por intermedio do Esperanto.

Estados Unidos. —Apareceu uma no
va revista “Usona Esperantisto”, orgão da Usona 
Asocio Esperanta.

Perii — Foi eleito senador o esforçado propa
gandista Dr. Federico Villareal, deão da Facul
dade de Sciendas de Lima.

Kova Zei andia. — Continua o movi
mento esperantista nesse paiz. Em 1910 existiam 
cerca de 300 esperantistas e esse numero tem cres
cido sempre, havendo hoje samideanos em todas 
as partes da Nova Zelandia.

A. C. F.
7
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NOVAJ GAZETOJ RICEVITAJ z
Scienca Gazeto. Internacia monata 

revuo pri Scienco kaj Industrio. Ofi
ciala organo de la Internacia Scienca 
Asocio Esperantista. Redakcio: Ch-Verax, 
35, Boulevard Arago, Paris (XIIIe). Admi
nistracio: Hachette & K.° 79, Boulevard 
St. Germain, Paris. Jara abono: 7.50 fr. 
(Sm. 3).

Germana Katoliko. Oficiala or
gano de la Internacia Katolika Unuiĝo Es
perantista (J. K. U. E ) por Germanujo 
Richard Scholz, Sulzerstr, 17, Augsburg, 
Germanujo. Jarabono: 1 Sm 500

Antaŭen. Oficiala organo de la Ger
mana Laborista Esperantista Asocio. Ape
ras la l-an de ĉiu monato. Redakcio kaj 
Administracio: Hamburg 5, Beim Stroh- 
liaus 31 e, 111 Germanujo. Jarabono : 
1 Sm, 400.

Oona Esperantisto. Monata eldo
no de la Usona Asocio Esperanta. Box 2304 
Station G. Washington, D. C., Usono. Ja
ra abono: 1 Sm.

pt

• f*
/ 4

Atentu !
La grupoj aŭ samideanoj, kiuj deziras ricevi 

senpagan reklamilon peresperantan de la Tutmon
da Ekspozicio en Cent 1913, bonvolu sin turni al 
Sro Arthur Vermandel, 72 Borgerhontschestraat, 
Antwerpen. Belgujo. Mencii la nombrojn de la 
mendata/ reklamiloj kaj aldonu fr. 0,50 en respond
kuponoj aŭ poŝtmarkoj por la poŝtelspezoj.

. *>

Oficiala Gazeto
N°. 44 (25 majo 1912).

dukoj de la Universala Vortaro (angla parto).

la raporto pri la Vortaro Grosjean-Maupin kaj la 

nitive aprobitaj de la

unua listo de societoj kaj grupoj, kiuj petis sian 
oficialan enskribon laŭ la regularo aprobita de la 
Administra Komitato de la Centra Oficejo. La nu
mero enhavas ankaŭ la sepan raporton de la Inter
nacia Unuiĝo de Esperantaj Verkistoj, kun aldono 
pri la rajtoj de aŭtoroj en Britujo, verkita de S-ro 
W. M. Page. Aldonita al tiu numero estas la sekvo 
de la grava serio de bibliografiaj notoj pri la libroj

PĴ_a ^teraturo kaj la tabelo de enhavo kaj 

tuta; enhavo de Oficiala- Razetu dum ĝ ia kvara jaro-ffi

formas dikan volumon de 442 paĝoj.

BIBLIOGRAFIO
Ni ricevis kaj tre dankas:
Pinaj argumentoj, por pruvi, ke la teorio: 

“La radikoj en Esperanto havas gramatikan ka
rakteron” kontraŭstaras la intencojn de la Fun
damento. Verkita de £. Ĉefeĉ

Pri Esperanta Literaturo. Parolado 
de Edmond Privat ĉe ia Sepa Universala Kongreso de 
Esperanto en Antverpeno okaze de la disdono de 
premioj enla Flandra Operejo. Librejo Hachette & 
K°. Prezo: Fr. 0,75.

Kulturceladoj de la nuntempo, de 
Prof. Dro. Aug. Forel. Tradukis, kun la speciala 
permeso de 1’aŭtoro, Dro. Fr. Uhlmann, Kŭsnacht 
Svislando. Universala Esperanta Librejo. 10, rue 
de la Bourse, ĝenevo (Svislando).

Lin», (comedia). Toda a grammatica de Espe
ranto em 1 acto. Original de Pedro Alvares Coutinho. 
Officinas graphicas da Liga. Maritima Brazileira — 
Avenida Central 180. Rio de Janeiro. Brazilio—Pre
ço. HOOO.

Ruslanda Adresaro. Volumo unua. Li
brejo “Esperanto” 20, Tverskaja, Moskvo Rusujo 
Prezo: 40 kop.
9 * r ; * . < . . • • • • * •

Sepa Universalo Kongreso cie Es
peranto. (Anvers, 20-27 Aŭgusto 1911). Espe
rantista Centra Oficejo, 51, rue de Clichy, Paris. 
Prezo: Fr. 3.

Oficiala «Jarlibro, de la Universala Espe
ranto-Asocio. 4a Jaro. 1912. Prezo: 50 Sd. Univer-' 
sala Esperanta Librejo. Rue de la Bourse, 10. Ge- 
néve. Suissa.

Gvidfolio tra Ell>crfel<l. Eldonita de 
la Elberfelda Esperantogrupo “Verda Stelo” kun 
subteno de la “Verkehrsverein” kaj sub la aŭsni- 
coj de U. E. A. vri estas mendebla per ilustrita 
poŝtkarto ĉe : Verkehsverein Elberfeld, Hofane. 95. 
Germanujo.

Parizina, de Lord Byron; esperantigis 
Dro Venancio da Silva; Presa Esp..Societo, 33, rue 
Lácèpede, Paris. Prezo — 0,200 Sm. (1$000).

De longe ni tre bone sciis, ke sub la ĉiama 
modesteco de nia klera amiko Dro Venancio da 
Silva troviĝis la plej notinda kompetenteco pri an
gla lingvo kaj la plej senlima fervoro por espe
ranto. Ne multe nin mirigis, tial, la apero de .lia 
trudukajo de 1’ poemo Parieina, de Byron, ĉar ni 
ekkomprenis ke tiuj du ecoj kuniĝis kaj donacis 
al la esperanta literaturo bonan verketon.

Eble oni ja diros ke ni estas suspektegindaj 
por eldiri opinion pri la merito de tiu tradukaĵo. 
Tio decidigis nin prezenti al la legantoj, austataŭ 
la nian, la opinion de 1’ literatura revuo ‘ Danu
bo”. Jen tio, kion ĝi diris:

«Kvankam la tradukinto. Sro Dro da Silva, 
donas al ni prozan tradukon de Ia versa rakonto 
de la genia angla poeto Byron, ĝi tamen preskaŭ 
nenion perdis de sia beleco. Multaj samideanoj, ne- 
konantaj tiun ĉi kortuŝantan rakonton de Byron, 
havos la okazon nun ĝui poeziplenan legaĵon».

Por ke la leganto mem prijuĝu» kaj ekdeziru 
tralegi la tutan verkon, ni publikigos baldaŭ unu 
el ĝiaj ĉapitroj. • . ,

/n
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TARIFO POR ANONGOJ

t

*

1 Paĝo Sm. 15............... . ......... 20$000

7. )) > 8................... ......... 12$000 ;

7t > • • •• • ••• • • • • • • • • 7$500 1

7. > )► 3.............................. 4i000 !

Vortaro Esperanta Portugala
KOMPILITA DE TOBIAS R. LEITE

Um volume in 16, 176 paga........
Aĉetebla ĉe

Francisco Alves & C.
166, rua do Ouvidor.— Rio de Janeiro.

— Kaj ĉe ĉiuj eldonistoj de «La Revuo*.

l«500

1

Por 2 foja anoncado rabato da 15 °/
Por 3 >
Por 6 »

0
» 2O°/o
> 30«/,>
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OFICIflbfl GAZETO ESPERflnCISCfl
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> LINGVO INTERNACIA
Monata Centra Organo de la Esperantistoj 

uur en Esperanto
(48 p. 13X20)

Jara abono 5 fr. (2 Sm)
Administracio; Presa Esperantista Societo.

33, rue Lacépède, Paris.

Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta 

Komitato de la Kongresoj
Jara abono...................................... 5 fr.

Aperas ĉiumonate, krom en Septembro.
Ĉiuj esperantistoj devas ĝin aboni.

Redakcio kaj administracio, 51 rue de Clichy, Paris.
X

LA REVUO
Internacia literatura Gazeto. Kun la konstanta 

kunlaborado de Dro. Zamenhof.
Jara abono 7 fr.
Redakcio kaj Admistracio ĉe Librejo Hachette
& U, 79, Boulevard S. Germain. Paris.

ALVOKO!
Magnus Sondata!, instituinto de P Orto lo- 

gio’kaj fondinto de"^ 1 ,xSoclokrataj^BorgojT"propo- 
uaŝ"al ĉiuj interejoj lUsolvon dela problemo de 
Pestingado del’ Paŭperismo, mentala kaj materiala.

La estingado de I’ Paŭperismo^mentala solviga s 
per la senpaga Instruado de 1’ “Universita
to Ortologa”: la estingado de 1’3 jPaŭperismo 
materiala, perla instruado kaj aplikado de 1’Uplu- 
tometria Sistemo”, kaj per la starigo de P 
“Sociokrataj Borgoj” aŭ uardenur- 
t>OĴ - ' 7%• V.*

Petu klarigojn.
Per la akiro d unu sola Titolo de 1’ Kooperado, 

kiu nur kostas 20 frankojn, ĉiu persono rajtigos Dl- 
enposedon en ĉiu.’ Borgoj de 1’ Kooperatio, kaj povas 
tie sin enloĝigi kiam ĝi volos.

Petu Statutojn kaj Prospektojn ! 
Turnu vin, al

, Dro. MAGNUS SÒNDAIT.
• -- Inspector Agricola

Salvador-Bahia»Brazillandó”Suda Ameriko T ranto.

DR° JOSÉ ARTHUR BOITEUI
ADVOKATO

Strato Hospicio, 24
HIO DE JANEIRO

*

I
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LIVROS
Na séde do Brazila Klubo, á Avenida Rio Branco 

n. 153, 2o. andar, encontram-se á venda os seguin
tes livros:

Brazilio. Parolado de Sro. E. Backheuser 
Methodo theorica e pratico do esperanto 

por Honorio Rivereto....................................
Lina, comedia, por Pedro A. Coutinho.. 
Esperanto. Conferencia do Dr. Antonio 

de Arruda Beltrão...................... .....................
Karlo, facila legolibro, de P^at.......
Pori sina, poemo de Byron, esperantig

ita de Dr. Venancio da Silva.......................
Ha também cartões postaes de 

preço de 50 rs. cada um, oui.

1$000

l$000
1S000

$500
$500

11000 
de propaganda, pelo 

600 rs. e 800 a duzia.

ò o O Ĉ’ O O O O O O O OO QOOOOOOOOOp O 9.O-Q ° ° ° ° °

Livro» em Esperanto
Acham-se fi venda na Livraria de Jacintho Silva, 
á rua Rodrigo Silva n. 7, e na Papelaria Ideal, * 
rua Sete Setembro, 163, diversos livros em espe-

I ranto. * ’1 u ‘ '
ii
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